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Questão 1 - Utilizando-se os modelos de gesso montados em articulador semi-ajustável 
disponibilizados, realize o enceramento diagnóstico dos elementos dentários desgastados. 

Espera-se que o candidato realize o enceramento progressivo dos elementos dentários 
desgastados nos modelos de gesso montados no articulador semi-ajustável. Os dentes 
encerados devem apresentar todos os acidentes anatômicos característicos e apresentar lisura 
e polimento superficial adequados. Os contatos dentários no fechamento mandibular, nos 
movimentos de protrusão e lateralidade, além de contato proximal devem ser bem 
estabelecidos. 

 
 

Questão 2 - Utilizando-se o modelo de gesso desdentado total disponibilizado, confeccione 
uma base de prova com plano de cera. 

Serão avaliadas tanto características das placas de acrílico quanto dos rodetes de cera, além da 
integridade do modelo de gesso disponibilizado após a realização do procedimento. 

Placa de acrílico: Extensão adequada, cobrindo todas as estruturas anatômicas que constituem 
a área de suporte da Prótese (área chapeável); Preenchimento do fundo de sulco vestibular e 
limite posterior no sulco hamular; Espessura adequada e uniforme, tanto na área de 
assentamento basal (1 a 2mm), quanto na área das bordas (2 a 4mm); Abertura dos freios e 
arredondamento das bordas; Qualidade da superfície do acrílico, bem como do acabamento e 
polimento; - Suporte adequado; Limpeza interna e externa da placa de acrílico 

Rodete de cera: Correto posicionamento na base de acrílico conforme a área chapeável (região 
anterior a frente da papila incisiva; alinhamento com o centro do rebordo; limite posterior a 
frente da tuberosidade); Altura do rodete na região anterior maior que na região posterior, 
garantindo plano oclusal ascendente; Grau de inclinação vestibular dos rodetes; Qualidade do 
acabamento e lisura do plano de cera. 

 
 

Questão 3 - Apresente um protocolo de cuidados para desinfecção de moldes de alginato e de 
próteses totais (acrilizadas) para evitar infeção cruzada entre o laboratório de prótese e a 
clínica odontológica. 

A desinfeção de moldes de alginato é tarefa imprescindível e pode ser executada com a lavagem 
do molde em água corrente por 10 segundos, seguida da aplicação de hipoclorito de sódio a 1% 
por 10 minutos (borrifar o produto sobre o molde), mantendo o molde acondicionado em 
ambiente fechado, como dentro de um saco ou de um recipiente tampado. Após esse período, 
o molde deve ser novamente lavado abundantemente em água corrente, e após remoção do 
excesso de água da sua superfície, prosseguir com o vazamento do gesso escolhido. 

As próteses totais acrilizadas, após os procedimentos de acabamento e polimento laboratorial, 
devem ser desinfectadas a partir da imersão em hipoclorito de sódio a 1% por 10 minutos. 
Posteriormente deve-se lavar abundantemente a prótese e acondicioná-la a seco ou dentro de 
um saco com água para envio ao cirurgião-dentista. 



Questão 4 - O uso do gesso na Odontologia é bastante amplo, contribuindo na realização de 
procedimentos que exigem uma fase laboratorial, como na confecção de próteses dentárias. 
Quais as indicações para a utilização dos gessos tipo III e IV? Explique os motivos que justificam 
essas indicações. 

Algumas das indicações do gesso tipo III dentro do laboratório de prótese são: confecção de 
modelos de estudo para próteses removíveis e prótese fixa, fixação de modelos em articulador, 
modelos de trabalho em prótese total, bem como na prensagem de próteses, principalmente 
para preenchimento de muflas. 

Algumas das indicações do gesso tipo IV dentro do laboratório de prótese são: confecção de 
modelos de trabalho para prótese parcial removível, prótese fixa, troquelização, prótese sobre 
implantes, e fixação de modelos em articulador. 

Quanto mais porosas as partículas de gesso e menor o grau de compactação das mesmas, maior 
a relação água/pó, o que ocorre com o gesso tipo III em relação ao tipo IV. Assim quanto maior 
a proporção de água de espatulação, maiores serão os espaços finais entre os cristais, o que 
produz um material mecanicamente inferior e com maior alteração dimensional. Sabe-se que, 
quanto mais água for incorporada na mistura, maior a possibilidade do gesso perder resistência 
e sofrer alteração dimensional. O gesso tipo IV requer menos água na mistura, permitindo sua 
utilização na confecção de modelos mais resistentes (são submetidos a altas temperaturas) e 
para trabalhos protéticos que necessitam de maior estabilidade dimensional do modelo. 


